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Oliko ilo ennenaikainen
Kesän alussa saatiin EU:sta yllättävä tie-
to, että siellä halutaan rajoittaa Suomen 
metsien hakkuita. Ja juuri kun tulevai-
suus näytti valoisalta metsien lisäänty-
vien käyttömahdollisuuksien suhteen. 
EU-parlamentin ympäristövaliokun-
ta äänesti hiiliasiasta tuloksena, että 
Suomen metsistä tulee heidän mieles-
tään päästölähde. Jos meillä Suomes-
sa lisätään hakkuita vertailuvuosia suu-
remmaksi, meidän pitäisi ostaa muil-
ta, omat metsänsä hakanneilta mail-
ta päästöoikeuksia. Vuosittainen lasku 
saattaa nousta jopa satoihin miljooniin 
euroihin. Tämä hiilinielupäätös on täy-
sin käsittämätön, sillä se vähentäisi jat-
kossa Suomessa uusia tehtaita varten 
suunniteltuja lisähakkuita. 

Komissiossa edellytetään, että met-
sien käyttö ja hiilinielu säilyvät samal-
la tasolla kuin vuosina 1990–2009. Tä-
mä laskentajakso on Suomelle epäedul-
linen, koska noina vuosina puun käyt-
tö oli historiallisen vähäistä. Tästä ajan-
jaksosta käyttö ei saisi nousta tai se kat-
sotaan hiilipäästöksi, ja vielä sekin, et-
tä tuontipuuta ei huomioida näissä las-
kelmissa mitenkään, vaikka se tuona ai-
kana kuitenkin pienensi metsien käyt-
töä Suomessa. 

EU:ssa ei ymmärretä Suomessa hy-
vällä metsänhoidolla aikaan saatua hii-
lensidontaa, joka syntyy, kun kasvava 
metsä sitoo ilmasta hiilidioksidia. Tosi-
asiassa metsämme säilyvät tehokkaina 
ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinie-
luina. Vastakkain ovat luonnontiede ja 
politiikka. 

EU:ssa yhdistetään biotalous helpos-
ti pelkästään bioenergiaan, ja sitä kaut-
ta huonomaineiseen palmuöljyyn. Suo-
men täytyisi saada näkyväksi muukin 
puoli biotaloudesta, joka on ruokaa, ra-
kennusmateriaaleja, vessapaperia, pak-
kauslaatikoita, tekstiilejä ja lääkeainei-

ta. Biotalous on myös erilaisia luontoon 
liittyviä palvelukonsepteja ja luonnon vir-
kistyskäyttöä. 

Politiikkaa, ei ilmastopolitiikkaa

Syyskuun toisella viikolla Euroopan par-
lamentti tekee tästä asiasta Suomen kan-
nalta merkittäviä päätöksiä. Toivoa vain 
sopii, että päättäjät näkevät mitä on suo-
malainen kestävä metsätalous ja äänes-
tävät sen mukaisesti. Puuta ja turvetta 
käyttäviä energialaitoksia on Suomessa, 
kun taas paljon saastuttavaa rusko- ja ki-
vihiiltä käytetään paljon Keski-Euroopas-
sa. Näyttää siltä, että EU on ilmastopolitii-
kan nimissä tukemassa vain niiden käyt-
töä uusiutuvan bioenergian kustannuk-
sella. Ilmastopolitiikan sijaan kyse onkin 

varmaan pelkästään politiikasta, jossa 
jäsenmaiden kansalliset intressit ajavat 
yhteisen edun ohi.

Kuvaavaa on, että Saksa ja kuusi Itä-
Euroopan maata vaativat helpotuksia 
kivihiililaitoksille. Suomi oli ainoa maa, 
joka vaati helpotuksia bio- ja turvelai-
toksille. Myöskin EU:n uudet päästöra-
jat ovat puulle ja turpeelle huomatta-
vasti kireämmät kuin kivihiilelle ja rus-
kohiilelle. 

Nyt pitää muistuttaa Suomen omia 
päättäjiä, että he yksimielisesti olisivat 
ajamassa meidän kaikkien suomalais-
ten etua tässä asiassa.

Poutaisempaa syksyä odotellen

Antero Unkila
puheenjohtaja
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Puukauppa on lähtenyt kesän 
jälkeen kohtuullisesti käyntiin 
ja puukaupan näkymät syys-
kaudelle ovat suotuisat. Puu-
kauppaa on koko kuluneen 
vuoden aikana tehty metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
alueella noin viisi prosenttia 
viime vuotta enemmän. 

Suotuisat markkinanäkymät 
Kesäkorjuuseen soveltuvi-

en havutukkileimikoiden ky-
syntä on varsin vahvaa. Puu-
kaupan kysyntä kohdistuukin 
juuri nyt kuusivaltaisiin pääte-
hakkuisiin. Mäntytukin kysyn-
tä vaihtelee ostajittain ja alueit-
tain paljon. Myöskin mäntykui-
dun kysyntä on vahvistunut ja 
mäntyvaltaiset kesäharvennuk-
set ovat haluttuja markkinoilla. 
Kuitupuun kysynnässä on isoja 
alueellisia eroja, mutta inves-
tointien myötä pieniläpimittai-
sen puun ylitarjonta pitäisi ai-
nakin osittain helpottaa tule-
van talven aikana. Puun hin-
tataso on pysynyt kokonaisuu-
dessaan suhteellisen tasaisena.  

Lopputuotemarkkinoilla ei 
ole tapahtunut suuria muutok-
sia. Kuusisahatavaran markki-
nat vetävät hyvin ja mäntysaha-
tavaran markkinat ovat selväs-
ti vaikeampia. Kokonaisuutena 
sahatavaran vienti on määrälli-
sesti edelleen ennätystahdis-
sa ja sahauksessa eletään kor-
keasuhdannetta. Kiinan mark-
kinoiden vetämänä kuusen sa-

haus kannattaa paremmin kuin 
männyn. Kuusilankun hinta on 
hivenen noussut, mutta män-
nyn hinta on edelleen alentu-
nut. Sahateollisuutta rassaa 
myös kustannusten nousu ja si-
vutuotteiden heikko hinta. Sii-
tä huolimatta sahoilla on osto-
tarvetta sekä kuusi- että mänty-
tukkileimikoista.

Kaikki puukaupat pi-
tää ja kannattaa kil-
pailuttaa. Tämä var-
mistaa markkinati-
lanteen mukaisen 
hinnan jokaises-
sa puukaupassa. 
Lisäksi metsän-

Puutavaralaji €/m3

 
MÄNTYTUKKI 58,50
MÄNTYKUITU 17,50
 
KUUSITUKKI 59,50
KUUSIKUITU 20,75
 
KOIVUTUKKI 43,00
KOIVUKUITU 16,50
 
Keskihinnat elokuussa 
2017 uudistushakkuissa 
Mhy Pohjois-Pirkan alu-
eella 

omistajien on syytä hyödyntää 
metsänhoitoyhdistyksissä ole-
via puunostajakohtaisia kat-
kontatietoja. Puukaupan onnis-
tuminen ratkaistaan keskeises-
ti katkonnan valvonnassa ja tu-
kin tarkassa talteenotossa. 

Harri Katajamäki
johtaja
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Virtasen tutkimustuloksil-
la Pirkanmaan alueen metsän-
hoitoyhdistykset voivat kehit-
tää omaa katkonnan seurantaa 
ja vertailulaskelmien tarkkuut-
ta entisestään. Metsänhoitoyh-
distys Pirkanmaan ja Pohjois-
Pirkan katkomaa puuta analy-
soitiin tutkimuksessa lähes 500 
000 kuutiometriä.

Tasaisissa tarjouksissa 
korostuu toteutuva 
katkonta

Tutkimustulokset antavat ku-
vaa siitä, miten paljon kat-
kontamatriisi ja eri mittojen 
suosiminen vaikuttaa lopulli-
seen tukkiprosenttiin leimikol-
la. Metsänomistajan kannattaa 
muistaa, että puukaupan tarjo-
uksia vertaillessaan ei kanna-
ta katsoa pelkkää kuutiohin-
taa, vaan nimenomaan pohjus-
taa tarjousvertailu siihen, mil-
laista katkontaa eri ostajat suo-
sivat. Mitä tasaisempia tarjouk-
set ovat tukkileimikoiden kuu-
tiohinnoissa, sitä enemmän ko-
rostuu katkontaprosentti, jolla 
tukkia tehdään.

Tutkimuksessa todettiin, että 
jonkin yksittäisen mitan suo-
siminen vaikuttaa siihen, ettei 
rungon katkonta toteudu op-
timaalisimmalla tavalla. Täs-
tä syystä haluttujen erikois-
mitoilla katkottavien tukki-
en ohella onkin tärkeää katkoa 
myös alle neljämetrisiä tukke-
ja mahdollisimman pieneen lat-
valäpimittaan, jotta tukkisaan-
to on mahdollisimman runsas. 
Kuten kuvasta 1 voidaan tode-

TAMK:n opinnäytetyössä 
tutkittiin puunostajien 
katkontaa Pirkanmaalla
Mikko Virtasen tekemässä opinnäyte-
työssä tutkittiin Pirkanmaan alueen 
puun ostajien katkontaa. Materiaalia 
oli tutkimuksessa yhteensä 10:ltä maa-
kunnassa toimivalta puunostajalta.

Tukkiprosenteissa on suurinta vaihtelua järeydeltään pie-
nemmissä leimikoissa, kuin suuremmissa.

ta, tukkiprosentti on korkeim-
millaan lyhytmittaisten tukki-
en katkonnassa. Pienin tukki-
prosentti kertyy mitoilla 43-55 
dm, joka on tarjouksissa hyvin 
yleinen.

Latvaläpimitalla 
on merkitystä 
tukkisaantoon

Tutkimuksessa korostettiin 
myös latvaläpimitan vaikutus-
ta tukkisaantoon. Kuten kuvas-
ta 2 huomaa, männyn latvalä-
pimitan ollessa 14 cm, tukki-
saanto on 1,9 % parempi kuin 
latvaläpimitan ollessa 15 cm ja 
puolestaan jopa 4,4 % parem-
pi, kuin latvaläpimitan ollessa 
16 cm (kts. kuva 2)

Kuusella latvaläpimitan ol-
lessa 15 cm, tukkisaanto on 2,2 
% parempi kuin latvaläpimitan 
ollessa 16 cm ja 4,7 % parempi 
kuin latvaläpimitan ollessa 17 
cm (kuva 2).

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan metsäasiantuntijat neu-
vovat mielellään katkonta-asi-
oissa ja opastavat myös metsän-
omistajaa puukaupan tarjouskil-
pailutuksessa katkonnan perus-
teella.

Käytössämme on katkonta-
aineistot kaikilta maakunnan 
puunostajilta ja siten meillä 
metsänhoitoyhdistyksellä voi-
daan tehdä tarkkaa ja luotetta-
vaa vertailua sen suhteen, mil-
laisia mittoja kukin puunostaja 
katkonnassaan on viime aikoi-
na suosinut.

Antti Koskinen
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Elokuun ensimmäisenä lauan-
tai-iltana pidettiin Vehkakos-
ken lavalla 19. kerran Metsäil-
tamat.

Vuodesta toiseen suuren jou-
kon metsä- ja tanssikansaa ke-
ränneisiin iltamiin saapui sa-
teenuhkasta huolimatta väkeä 
noin 1000 henkilöä. Metsäil-
tamissa oli tarjolla tuhti paket-
ti tietoa metsäalan koulutuk-
sista, petotilanteesta ja metsä-
taloudesta.

Maa- ja metsätalousminis-
teri Jari Leppä kunnioitti läs-
näolollaan metsäiltamia. Hän 
toi esille puheessaan, että met-
sät ovat Suomen voimavara 
jatkossakin ja metsätalous on 
Suomelle valtava mahdollisuus 
ja taloudellinen selkäranka. 

– Erityisesti biotalouden 
merkitys kasvaa tulevaisuuden 
metsäalana ja Suomen tie kul-
kee fossiilitaloudesta biotalou-
teen metsän kautta, totesi Lep-
pä.

Biotalouden tulevaisuutta 
oli nähtävissä Bioaikarekassa, 
joka on metsäsektorin yhtei-
nen lahja 100-vuotiaalle Suo-

melle ja Suomen nuorille. Bio-
aika-rekka on pyörillä kulkeva 
vuorovaikutteinen tiedekeskus, 
jossa biotaloutta esitellään ha-
vainnollisesti kokemalla ja nä-
kemällä. Laajentuvassa näyt-
telyrekassa on noin 25 erilais-
ta yksittäistä tiedekeskuskoh-
detta.

Metsäiltamien perinteiden 
mukaan näyttelyalueella met-
säalan organisaatiot esittäytyi-
vät laajasti esittelytelttoineen 
ja heidän metsäammattilaisen-
sa olivat kertomassa palveluis-
taan ja tuotteistaan.

Lisäksi ohjelmaan kuului 
myös kilpailuja moottorisaha-
veistäjistä puomilla juoksuun 
ja traktorin vetoon. Ja paljon 
muuta.

Harri Katajamäki

kuvat: Seppo Rantanen

Metsäistä meininkiä 
Vehkakoskella

Maa- ja metsätalousmi-
nisteri Jari Leppä muistut-
ti metsien olevan Suomen 
voimavara jatkossakin.

Bioaikarekka on näyttävän näköinen pyörillä kulkeva tie-
dekeskus. 

Moottorisahanveistäjät työn touhussa. Edessä yleisöäänestyksen voittaja Tauno 
Kangasluoma ja taustalla toiseksi tullut Ulla Haglund.

Bioaikarekasta löytyy ajantasaiset megatrendimittarit. 
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Kesän aikana Mhy Pohjois-
Pirkka ja Pienpuu liikkeel-
le -hanke kiersi neljässä ke-
sätapahtumassa tapaamassa 
metsänomistajia. Osallistuim-
me Visuveden teollisuusalu-
een markkinoille, Längelmä-
veden kesäpäivään Rönnillä, 
Kurun markkinoille ja perin-
teisiin Vehkakosken metsäil-
tamiin Pohjaslahdella. Tapah-
tumasta toiseen tunnelma oli 
aivan mahtava ja ihmisiä riitti 
teltalla aina ruuhkaksi asti. 

Kesätapahtumissa riitti väkeä

Längelmäveden kesäpäi-
vän auringonpaisteessa 
oli hymy herkässä. Teltal-
la poikkeamassa Mhy Poh-
jois-Pirkan hallituksen pu-
heenjohtaja Antero Unkila. 

Hienot metsäiltamat huipentuivat, kun metsänhoi-
toyhdistyksen teltalla tunnistustehtävän parissa päh-
käili myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Il-
tamiin saapui myös Bioaikarekka, pyörillä kulkeva tie-
dekeskusnäyttely veti kävijöitä koko illan. 
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Syksyllä jatketaan

Kesän kääntyessä syksyyn 
metsänhoitoyhdistyksen ta-
pahtumakalenteri täyttyy pik-
kuhiljaa. Luvassa mm. erittäin 
suosittuja raivaussahakursse-
ja Kurussa sekä Muroleessa ja 
nyt uutuutena nuorten raivaus-
sahakurssi Ruovedellä yhteis-
työssä Ruoveden 4H-yhdistyk-
sen kanssa. 

Viikolla 38 vietetään valta-
kunnallista metsänomistaja-
viikkoa. Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkka järjestää yh-
teistyössä Konekeskus 58 sekä 
Husqvarna Groupin kanssa tai-
mikonhoitopäivän Juupajoella. 
Luvassa tuote-esittelyjä, taimi-
konhoito- ja korjuunäytös, sa-
hojen teroitusopastusta, tarjo-
uksia ym ym.

Lokakuun loppupuolella jär-
jestämme jälleen naisten met-

Tunnistustehtävän 
oikeat vastaukset

1. Erittäin haastavaksi osoittautu-
nut ensimmäinen työkalu oli Ko-
vellin tai kovelo (monta nimeä, 
riippuen siitä missä päin Suo-
mea liikutaan). Käytettiin aika-
naan pystymitalla puiden mer-
kitsemiseen. Terävällä päällä sai 
puun kylkeen raapaistua merk-
kiä ja päässä olevalla piikillä pys-
tyi merkkaamaan pahvikorttiin 
kirjanpitoa, mitä metsässä on mi-
tattu.

2. Kaulain, käytetään puun läpi-
mitan määrittämiseen.

3. Ikäkaira tai kasvukaira. Ikäkai-
ralla porataan puun keskipistee-
seen ja puun sisästä vedetään 
ulos näyte, josta voidaan laskea 
puun vuosikasvu. Samalla näh-
dään puun sisään ja voi havaita 
onko siellä esim. lahoa.

Tunnistustehtävässä arvuuteltiin 
vanhoja metsätyökaluja
Kuluvan kesän aikana Metsänhoitoyh-
distys Pohjois-Pirkan markkinateltalla 
kesätapahtumissa eri puolella maakun-
taa arvuuteltiin erilaisia metsänmitta-
uksessa käytettyjä työkaluja ja apuvä-
lineitä. Terälahden toimiston kesäsii-
vouksen yhteydessä löytyneet vanhat 
mittaustyökalut ja apuvälineet antoivat 
aiheen loistavaan kilpailuun. Tavallis-
ten rasti ruutuun kilpailujen sijaan tä-
nä vuonna halusimme tarjota arvon-
taan jotain hieman erilaista. 

Kaiken kaikkiaan kesän aikana ar-
vontaan osallistui yli 500 henkilöä!! 
Voittajat on arvottu ja palkinnot toimi-
tettu voittajille. 

Kurun markkinoilla otetaan 
rennosti. Kurun metsäasi-
antuntija Reijo Rantala an-
taa vinkkejä kilpailuun. 

säpäivän, suuntautuen Kuruun. 
Vierailemme mm. Kurun met-
säoppilaitoksella ja Seitsemi-
sen kansallispuistossa. 

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkka kiittää kaikkia ke-
sän tapahtumien yhteistyö-
kumppaneita ja tapahtumissa 
vierailleita, toivottavasti nä-
emme Teitä yhtä sankoin jou-
koin myös ensi kesänä!

Atte Vartiamäki
Pienpuu liikkeelle -hanke
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Miesten sarjan tulokset   Leimaus Tehtävät Yhteensä
1. Niemelä Henry Mhy Etelä-Pohjanmaa 62 114 176
2. Rintala Jussi Mhy Lakeus 64 107 171
3. Toivola Tauno Mhy Suomenselkä 61 102 163
19. Järvenpää Aimo Mhy Pohjois-Pirkka 59 89 148
21. Rauhalammi Juhani Mhy Pohjois-Pirkka 55 92 147
22. Iivonen Yrjö Mhy Pohjois-Pirkka 56 91 147
     
Naisten sarjan tulokset   Leimaus Tehtävät Yhteensä
1. Kangasmäki Katja Mhy Pohjois-Pirkka 57 83 140
2. Jaakonsaari Sirkka Mhy Kanta-Häme 51 82 133
3. Mäkelä Sirpa Mhy Suomenselkä 54 75 129
7. Tuomola Sirkku Mhy Pohjois-Pirkka 55 52 107
8. Havanka Seija Mhy Pohjois-Pirkka 53 52 105
     
Nuorten sarjan tulokset   Leimaus Tehtävät Yhteensä
1. Hanhimäki Mika Mhy Keski-Pohja 60 96 156
2. Niemelä Markus Mhy Etelä-Pohjanmaa 54 87 141
3. Linnainmaa Paula Mhy Pirkanmaa 52 69 121
6. Leppä Joonas Mhy Pohjois-Pirkka 47 57 104
7. Kangasmäki Iida Mhy Pohjois-Pirkka 45 22 67
     
Tapion malja -joukkuekilpailun tulokset 
1. Mhy Lakeus  488  
2. Mhy Keskipohja  472  
3. Mhy Etelä-Pohjanmaa  469  
4. Mhy Suomenselkä   453  
5. Mhy Pohjois-Pirkka  442  
6. Mhy Pirkanmaa  436  
7. Mhy Metsäpohjanmaa  428  
8. Mhy Auramaa  420  
9. Mhy Keski-Suomi  417  
10. Mhy Karhu   413  
11. Mhy Punkalaidun  375  

Metsätaitomestaruudet 
ratkottiin Ruovedellä

Tapion malja joukkuekilpailun voittajat mhy Lakeudesta: 
Jussi Rintala, Mikko Kiviluoma ja Kari Kiili.

Naistensarjan voittaja ja 
mhy Pohjois-Pirkan mestari 
Katja Kangasmäki saa mes-
taruuspokaalin kilpailun-
johtajalta Hannu Kivi-Man-
nilalta.

Kilpailun voittaja Henry 
Niemelä sai parhaista teh-
täväpisteistä palkinnoksi 
moottorisahan.

Puuston pohjapinta-alaa mittaamassa mhy Pohjois-Pirkan 
mestari Aimo Järvenpää (vas) ja mhy Pirkanmaan kolmas 
Jukka Karlsson.

Mhy Pohjois-Pirkan metsä-
taitoilun mestaruuskilpailut ja 
metsänhoitoyhdistysten vä-
linen joukkuekilpailu Tapion 
malja järjestettiin tällä kertaa 
Ruovedellä elokuun 23. päivä-
nä.  Kilpailun järjestävät vuo-
rovuosittain metsänhoitoyhdis-
tykset Pirkanmaa ja Pohjois-
Pirkka. Tapion malja on po-
kaali jonka saa paras metsän-
hoitoyhdistyksistä koottu kol-
mijäseninen joukkue. Kilpai-
luun saapui peräti 95 metsätai-
toilun harrastajaa laajalta alu-
eelta ja he edustivat 17 eri met-
sänhoitoyhdistystä. Kaukai-
simmat kilpailijat olivat tulleet 
Suomenniemeltä asti. 

Ruoveden jäähalli toimi kil-
pailukeskuksena ja tehtävärata 
oli sijoitettu pururadan maas-
toon niin, että lähtö ja maali 
olivat teollisuusalueella. Mo-
nipuolisen radan laadinnasta 

vastasi ratamestarina toiminut 
kokenut ammattilainen Erkki 
Siitonen.  

Pohjalaiset pitivät valtik-
kaa miesten sarjassa, kun kol-
me parhaan lisäksi 15 joukos-
sa oli 11 Pohjanmaalta kotoisin 
olevaa. Kilpailun voitti Henry 
Nielmelä mhy Etelä-Pohjan-
maalta ja hän sai voiton lisäksi 
parhaista tehtäväpisteistä pal-
kinnoksi moottorisahan. Kil-
pailun toiseksi tuli Jussi Rin-
tala mhy Lakeudesta ja kol-
manneksi Tauno Toivola mhy 
Suomenselästä.  

Naisten sarjan voiton ot-
ti mhy Pohjois-Pirkan Katja 
Kangasmäki. Mhy Keskipoh-
jan Mika Hanhimäki voitti 
nuorten sarjan. Joukkuekilpai-
lu Tapion malja voitti metsän-
hoitoyhdistys Lakeus. 

Harri Katajamäki
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Puukaupassa vedettiin viimei-
set pari kuukautta odotetus-
ti henkeä. Elokuun puolivä-
liin mennessä yksityismetsi-
en puun ostossa ollaan kolme 
prosenttia viime vuotta peräs-
sä. Sekä tukin että kuidun hin-
ta on viime viikkoina ollut hy-
vin vakaa. Metsäteollisuuden 
tuotantomäärien ja markkina-
hakkuiden kasvun seuraukse-
na puukaupan näkymät lähi-
kuukausille ovat kuitenkin suo-
tuisat. Tätä näkemystä tukevat 
myös Luonnonvarakeskuksen 
ja PTT:n suhdanne-ennusteet. 

Klaara-myrskyssä oli katast-
rofin ainekset puumarkkinoille-
kin. Itämeren eteläpäässä Puo-
lassa saman ajankohdan myrs-
ky kaatoi ennakkoarvion mu-
kaan 10 miljoonaa kuutiota 
puuta. Onneksi vahingot jäivät 

Tukkia tarvitaan - kuitupuu 
takkuaa investoinneista 
huolimatta

Suomessa hyvin paikallisiksi. 
Mahdollisten myrskyvahinko-
jen korjaamisessa metsänomis-
tajien on syytä turvautua met-
sänhoitoyhdistysten ammatti-
apuun.

Metsänhoitoyhdistysten ar-
vion mukaan havutukeista on 
parhaiten kysyntää. Metsän-
omistajien kannattaakin aktii-
visesti tarjota markkinoille ke-
säkorjuuseen soveltuvia havu-
tukkileimikoita. Kuitupuun yli-
tarjonta ei ole juurikaan hellit-
tänyt, ja kaikkein heikoin ky-
syntä on koivukuidulla. Käyn-
nistymässä olevat investoinnit 
eivät kuitupuun tilannetta mer-
kittävästi paranna, sillä sahata-
varan tuotannon kasvun myö-
tä sahahaketta on aikaisem-
paa enemmän tarjolla. Raaka-
aineen riittävyys ei muodostu 

pullonkaulaksi yhdellekään in-
vestointisuunnitelmalle.

Kilpailuttaminen pitää muis-
taa jokaisessa puukaupassa. Se 
varmistaa markkinatilanteen 
mukaisen hinnan, sekä paran-
taa puumarkkinoiden toimi-
vuutta. Puukaupan onnistumi-
nen ratkaistaan myös keskei-
sesti katkonnan valvonnassa 
ja tukin tarkassa talteenotossa. 
Näissä metsänomistajien kan-
nattaa hyödyntää metsänhoi-
toyhdistyksissä olevia puunos-
tajakohtaisia katkontatietoja. 

Puun ostajien on toimitetta-
va kaikki pyydetyt mittaustie-
dot valtakirjassa esitetyn poh-
jalta. Muutoin sovittuja mini-
mirunkojen tai puutavaralajien 
mitta- ja laatuvaatimusten to-
teutumista ei pystytä todenta-
maan. Metsänhoitoyhdistyksis-

Luonnonvarakeskuksen puukauppatilastojen mukaan puukauppa etenee suurin piirtein 
viime vuoden tahtiin. Kesän jälkeen ei olla vielä ihan viime vuoden viikkomyyntimäärissä.

tä metsänomistajat saavat kat-
tavasti puukaupan tekemiseen 
liittyvät asiantuntijapalvelut.

Mäntysahatavaran 
hintakehitys on suurin 
huolenaihe

Suomen talouskehitys on vii-
me aikoina kulkenut myöntei-
seen suuntaan. Rakentaminen 
on myös kotimaassa kasvanut, 
mikä puolestaan lisää puutuot-
teiden kysyntää. Metsäteolli-
suuden kannattavuus kulkee 
aikaisempaan verrattuna sa-
maa latua. Kuitupuun jalosta-
minen kannattaa selvästi tuk-
kia paremmin. 

Sahatavaramarkkinoilta kuu-
luu sekä hyvää että huonoa. 
Hyvää on se, että tuotanto- ja 
vientimäärät ovat kasvaneet. 
Alkuvuoden tuotantotahdilla 
lankkua tuotettaisiin kuluvana 
vuonna yli 12 miljoonaa kuu-
tiometriä. Sahatavaramarkki-
noiden huono asia on mäntys-
ahatavaran erittäin heikko hin-
takehitys. Kuusi- ja mäntys-
ahatavaran hintaero ei ole kos-
kaan aiemmin ollut yhtä suuri 
kuusen eduksi. Mäntysahurei-
den kannattavuus on koetuksel-
la, mutta he tarvitsevat kuiten-
kin jatkuvasti tukkeja. Metsän-
omistajienkin etu on, että män-
tysahatavaratoimitukset eivät 
kaadu tukkien riittämättömyy-
teen.  

Erno Järvinen 
tutkimuspäällikkö

MTK ry
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Tapio Kaunisto asuu vaimon-
sa Seijan kanssa syvällä maa-
seudun rauhassa Punkalaitu-
men mettäkulmilla Koosan-
maassa muutaman kilomet-
rin päässä Urjalan rajasta. Ori-
niemen kylälle on matkaa kuu-
si kilometriä. Siellä on koulu, 
jonne Tapiokin aikanaan kylän 
taksikuskin Volgassa parhaim-
millaan 17 muun lapsen kanssa 
matkasi. Koulun olemassaolon 
edelleen on mahdollistanut yh-
teistyö Urjalan kunnan kans-
sa. Kaksi aikuista lasta ovat jo 
pois kotoa ja Seija Kaunisto 
käy töissä Punkalaitumen kir-
konkylässä.

Sulan maan aika kylvöis-
tä syksyyn Kauniston isännäl-
lä kuluu salaojaurakoinnissa. 
Toimintasäde Kauniston työ-
porukalla on noin 100 km ja 
töitä riittää jatkuvasti. Uusin-
taojituksia tehdään, eikä kaik-
kia peltoja ole vielä ensimmäis-
täkään kertaa salaojitettu. Ta-
pio Kaunisto on tehnyt ojitus-
hommia 30 vuotta ja vuodesta 
2004 yrittäjänä, jolloin osti en-
tisen työnantajansa koneet. Lä-
hipitäjät ja monet talot on sinä 
aikana tulleet tutuiksi.

Metsänhoitoyhdistys 
verenperintönä

– Kait se verenperintönä tuli. 
Isäni Antti Kaunisto oli Pun-

kalaitumella metsänhoidon-
neuvojana 30 vuotta. Vuodesta 
1995 olen ollut mukana mhy:n 
hallinnossa. Onhan se tarjon-
nut jonkunmoisen näköalapai-
kan metsätalouteen, että sillä 
lailla mielenkiintoista, tuumai-
lee Kaunisto.

– Omissa metsissä teen rai-
vausta ja hoidan istutukset. 
Hakkuita ei ole enää vuosikau-
siin kannattanut tehdä itse.

Kaunisto on myös Punkalai-
tumen Osuuspankin hallinto-
neuvoston jäsen, mutta muista 
luottamustehtävistä, kuten kun-
nallispolitiikasta Tapio Kaunis-
to on pysynyt visusti erossa. 
Isän perintöä sekin, tämä kun 
oli niissä tiukasti mukana.

Punkalaidun - ihanan 
keskellä

”Ihanan keskellä” sijaitseva 
Pirkanmaahan kuuluva Punka-
laidun on neljän maakunnan ra-
jalla, naapureita on Kanta-Hä-
meestä, Varsinais-Suomesta ja 
Satakunnasta. Sijainti ei kui-
tenkaan auta, vaan kunta kuih-
tuu hiljalleen. Punkalaidun on 
tullut kuuluisaksi energiantuo-
tantosuunnitelmistaan ja ne 
etenevät. Biokaasulaitos kun-
nan toiselle reunalle Kanteen-
maahan on rakenteilla ja sinne 
on tulossa myös tankkauspiste. 

Perinteinen yhden kunnan 

Mhy Punkalaidun on Pirkan-
maan pienin. Kauniston mu-
kaan se on vielä toistaiseksi 
pärjännyt itsenäisenä, vaikka ta-
lous ei hyvältä näytäkään. Fuu-
sioneuvotteluja käytiin vajaa 
kymmenen vuotta sitten naa-
puriyhdistysten kanssa, mutta 
ne kaatuivat Vammalan irtautu-
essa neuvotteluista ja liittyessä 
nopealla aikataululla Mhy Pir-
kanmaahan. Sen jälkeen ei ak-
tiivisia yrityksiä ole ollut. 

– Metsänomistajat eivät ole 
valittaneet yhdistyksen pienes-
tä koosta tai palveluvalikoi-
masta. Ovat ilmeisesti saaneet 
tarvitsemansa palvelut. Jäsen-
pito metsänhoitoyhdistyslaki-

muutoksen jälkeen on ollut yl-
lättävän hyvä. Pelkäsin pahem-
paa. Metsänomistajien luku-
määrästä jäseniä on nyt vähän 
yli 80 prosenttia ja pinta-alas-
ta vielä hiukan enemmän. Mut-
ta onhan se selvää, ettei tällai-
nen yhdistys omanaan maail-
man tappiin säily. 

Aika näyttää milloin ja mi-
hin suuntaan Punkalaidun sit-
ten joskus menee. Punkalaitu-
mella on hyvät metsänpohjat, 
rehevä maa kasvattaa kuus-
ta kohisten. Kuusivaltaisuus ja 
metsät peltojen keskellä lisää 
metsätöiden kausiluonteisuut-
ta. Vaikka kesähakkuut onnis-
tuisivat muuten teknisesti, ei 

Metsänhoitoyhdistys 
verenperintönä 
- yhden kunnan yhdistyksen 
puheenjohtaja maakuntien rajalta 

Kauniston pihapiirissä ja pitkin metsiä kasvaa yksittäisiä 
hiukan erilaisia puulajeja. On tammea, pähkinäpensasta, 
lehtikuusta ja douglas-kuusta. Lajirikkautta on myös Seija 
Kauniston ansiosta kukoistavassa puutarhassa. 

Mhy Punkalaitumen hallituksen puheenjohtaja 
Tapio Kaunisto on huolissaan taimikonhoitoräs-
teistä, hirvikannasta ja yhdistyksen taloudesta. 
Yli 20 vuotta yhdistyksen hallinnossa on antanut 
näköalapaikan metsätalouteen. 
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puita useinkaan pääse ajamaan 
pois peltojen takaa. 

Taimikoiden riesana 
hirvet ja viivästynyt 
hoito

– Ajallaan tehty taimikonhoito 
ja ensiharvennus ovat tärkeitä 
metsänhoidossa. Uudistushak-
kuista aina huolehditaan - ellei 
nykyinen, niin seuraava omis-
tajasukupolvi tekee sen. Eikä 
uudistus ole niin vuoden päälle 
kuin hoitotyöt.

Hirvieläimet ovat Punkalai-
tumella riesana. Hirvikanta on 
viime vuosina kasvanut huike-
asti ja metsäkauriit ovat alka-
neet syödä pienten juuri istu-
tettujen kuusten latvoja. Valko-
häntäpeuroja täällä on järkyttä-
vän paljon, mutta ne tekevät tu-
hojaan lähinnä pelloilla.

Nyt kun hirvivahinkokorva-
ukset nousivat lakimuutoksen 
ansiosta, kannattaa tehdä en-
tistä hanakammin ilmoitus tu-
hoista. Sillä on oman korva-
uksen lisäksi yleinen vaiku-

tus. Kun tuhomäärät saadaan 
tilastoitua, voidaan riistaväelle 
osoittaa, että hirvieläimistä on 
todellista haittaa. Kuin Tapio 
Kauniston sanojen vakuudeksi 

Tapio Kaunisto on asunut koko ikänsä Kaunistontiellä Kauniston tilalla Punkalaitumella.

Aivan Kauniston pihapiirissä on haastattelupäivästä lähtien harhaillut tämä yksinäinen ja rohkea, vailla itsesuojeluvais-
toa oleva, hirvenvasa.

tapaamme pihapiirissä epämää-
räisesti harhailevan yksinäisen 
tämän keväisen hirvenvasan. 

Heli Mutkala
Kenttäpäällikkö, 
MTK metsälinja
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Metsänomistajat selviävät 
PEFC:n vaatimuksista mel-
ko helposti. Heidän metsis-
sään ammatikseen vakituisesti 
työskentelevät yleensä tuntevat 
sertifioinnin kriteerit ja tietävät, 
miten hakkuissa ja metsänhoi-
totöissä niiden mukaan kuuluu 
toimia. Toki virheitä voi heille-
kin sattua, kun toiminta on vil-
kasta. 

Myötämielisyys auttaa 
paljon

Metsänomistajan osalta riittää 
usein positiivinen suhtautumi-
nen. Säästöpuihin on jo totuttu, 
eikä niitä enää havitella poltto-
puiksi edes kaatuneina, kuten 
sertifioinnin alkutaipaleella. 
Tosin pitää muistaa, että nykyi-
sin säästöpuita pitää jättää jo-
kaiseen leimikkoon vähintään 
10 kpl hehtaarille. 

Aktiivisuutta ja myönteisem-
pää mieltä vaaditaan kahden 
tärkeän kriteerin toteutumi-
seen. Nimittäin taimikonhoito-
tavoitteiden täyttymiseen ja pa-
laneen puun saamiseen metsiin. 
Taimikonhoitomäärä on hiljal-
leen vaarallisesti vähentynyt, 
vaikka tämä työ on erittäin tär-
keää metsien tulevan kehityk-
sen kannalta. Ilman taimikon-
hoitoa ei kasva myytävää tuk-
kipuuta tulevaisuudessa. Oi-

kea-aikaisesti hoidettuna se on 
taloudellisesti kannattavaa toi-
mintaa. Pitäkää siis huolta tai-
mikoista, kuten tulevista suku-
polvista yleensä pidetään.

Kriteerin 13 täyttäminen, eli 
metsälajien monimuotoisuu-
den edistäminen luonnonhoi-
dollisilla poltoilla ja kulotuk-
silla, vaatii astetta enemmän 
myötämielisyyttä kuin taimi-
konhoito. On ymmärrettävää, 
että tulen sytyttämistä metsään 
pelätään. Mutta yhteistyössä 
ammattimiesten kanssa sääs-
töpuuryhmän pystyyn poltta-
minen sujuu. Siitä on Pirkan-
maallakin näyttöä, esimerkik-
si Mhy Pohjois-Pirkan alueella. 

Toimijoita syynätään 
syyskuussa

Metsällisillä toimijoilla on 
myös tsemppaamiseen varaa 
sertifioinnin vaatimuksissa. Pi-
tää vaatia, että kaikki käytet-
tävän yrittäjän aliurakoitsijat-
kin viimeiseen ketjun lenkkiin 
saakka ovat sitoutuneet sertifi-
oinnin vaatimuksiin. Sosiaalis-
ten kriteerien täyttämisestä löy-
tyy puutteita melkein joka vuo-
si. Työntekijöiden osaaminen, 
työturvallisuus ja hyvinvoin-
ti pitää olla hoidettuna. Tämän 
lisäksi vielä käytännön toimin-
nan metsässä pitäisi sujua kri-

teerien mukaisesti, eikä laimin-
lyöntejä sattua suojakaistoissa, 
vesiensuojelussa, eikä missään 
muussakaan.   

PEFC-sertifioinnin vuotui-
sessa ajankierrossa eletään ai-
kaa, jolloin viime syksyn tar-
kastuksissa poikkeamina huo-
mioidut rikkeet on yritetty kor-
jata ja odotellaan uusien tarkas-
tusten tuloa. Läntisellä alueel-
la, johon Pirkanmaakin kuuluu, 
tarkastukset pidetään syyskuun 
ensimmäisellä ja toisella vii-
kolla. Tänä vuonna täällä tar-
kastukseen tulevat metsänhoi-
toyhdistys Kihniö-Parkano ja 

Sertifioinnin vaatimusten 
täyttäminen on helppoa

Jokavuotiset sertifiointitarkastukset lähestyvät. 
Ollaanko valmiita. Mitä tulikaan tehtyä tai jätet-
tyä tekemättä vuonna 2016. Ja mitä voisi vastedes 
tehdä paremmin.

Sertifiointitarkastuksissa haastatellaan sekä työntekijöitä 
että pomoja. Yleensä kysellään työohjeista, koulutukses-
ta, työsopimuksista ja  työterveyshuollosta.

UPM Metsä. Tulevien organi-
saatio- ja maastokäyntien tu-
lokset vaikuttavat osaltaan tar-
kastuksen tulokseen. Sertifioin-
titoimikunnan toimintaa, sidos-
ryhmien lausuntoja ja sisäis-
tä tiedonkeruuta käytiin läpi 
jo 11. elokuuta. Edellä mainit-
tujen lisäksi tarkastus kohdis-
tuu neljään muuhun Mhy:kseen 
ja neljään muuhun metsäiseen 
toimijaan läntisessä Suomessa.

Heli Mutkala
Läntisen alueen 

sertifiointitoimikunnan pj. 
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Kestävän metsätalouden rahoi-
tuslain mukaisten taimikonhoi-
don ja nuoren metsän hoidon 
suunnitelmien ja toteutusten 
ympärillä on käyty hämmenty-
nyttä ja välillä kiivastakin kes-
kustelua Suomen metsäkeskuk-
sen, metsällisten toimijoiden ja 
metsänomistajien välillä.

Miksi valtion tuki on hylätty, 
vaikka taimikko tai nuori metsä 
on hoidettu hyvään kasvukun-
toon? Onko työn laatu todella 
keskimäärin niin huono kuin 
hylkäyksistä tiedotettaessa on 
annettu ymmärtää?

Suomen metsäkeskuksen 
läntisen palvelualueen rahoi-
tus- ja tarkastuspäällikkö Ari 
Nikkola vastaa kysymyksiin. 

1. Onko kaikilla metsäkes-
kuksen tarkastajilla sa-
manlaiset soveltamisoh-
jeet? Onko eri tarkastajien 
hylkäysprosenteissa eroa? 

 Ohjeet on samat. Toiminnan 
ja tulkintojen yhtenäisyyt-
tä hiotaan joka päivä. Eroja 
hylkäysprosentissa toki on 
esim. riippuen siitä, onko tar-
kastettu enemmän harkinnal-
la vai satunnaisotannalla va-
littuja hankkeita.

2. Mitä harkinnalla valittu, 
suunnattu tarkastus tar-
koittaa? Antaako näiden 
tarkastusten tuloksista las-
kettu keskiarvo oikean tu-
loksen kemera-töiden laa-
dusta?

Kemeran kimurantit 
kysymykset

 Harkinnanvaraiset tarkas-
tukset suuntautuvat kohtei-
siin, joissa on syytä epäillä, 
että ne eivät ole rahoituskel-
poisia. Esimerkiksi metsä-
varatiedoista saatu keskijä-
reys voi antaa siihen viittei-
tä. Keskiarvo, jossa harkin-
nanvaraiset ovat mukana ei 
ole oikea kaikkien hankkei-
den laadun keskiarvotulos. 

3. Mitkä ovat kemera-hake-
musten hylkäämisen ylei-
simmät syyt? 
Liian järeä puusto, edelli-
sestä kemera-päätöksestä on 
alle 10 vuotta, liian vähäi-
nen poistuma nuorissa kas-
vatusmetsissä.  Toukokuun 
2016 ja huhtikuun 2017 vä-
lisen hakusulun aikana haet-
tiin huomattavasti varhais-
hoidon tukea nuoren metsän 
kohteisiin.
Samalle alueelle ei voi saa-
da 10 vuoden aikana keme-
ra-tukea kuin kerran. Myrs-
kytuhometsitys tai aikaisem-
pi taimikonhoitohanke voi 
estää tuen saamisen.

4. Kantaako Metsäkeskus 
vastuun Metsään.fi:stä 
otettujen virheellisten tie-
tojen perusteella tehdyistä 
kemera-suunnitelmista/to-
teutusilmoituksista? 
Se, että hakemuksen tai to-
teutusilmoituksen tiedot ovat 
oikeat ja riittävät, on aina ha-
kijan vastuulla. Metsään.fi:n 
tiedoissa on virhemarginaa-
li, esimerkiksi keskiläpimit-
ta on laskettu eri tavalla kuin 
kemera-säännöksissä tarvit-
tava.

5. Paljonko Pirkanmaalla on 
vielä tänä vuonna kemera-
varoja jäljellä taimikon ja 
nuoren metsän hoitoon? 

Kaikkiaan hankkeita voi-
daan maksaa 1,9 miljoonaa 
tänä vuonna, maksettu on 
noin miljoona, joten jäljellä 
on 900 000 euroa, mikä riit-
tää noin 3 000 hehtaariin.

6. Miten pitkään tukihake-
musten käsittely nykyisin 
kestää, entä milloin rahat 
tulevat? 
Keskimääräinen käsittelyai-
ka on tänä vuonna toistaisek-
si vajaa kuukausi ja se lyhe-
nee koko ajan. Nopeimmil-
laan päätös tai rahat toteu-
tuksen jälkeen on hakijalla 
parissa päivässä. Ellei tarvi-
ta lisätietoja tai tarkistuksia 
selvitään viikossa. Metsän-
hoitoyhdistysten käyttöön-
sä ottama sähköinen järjes-
telmä helpottaa ja nopeuttaa 
prosessia.

7 Metsäkeskuksen viestin-
tä aiheesta ei ole ollut ko-
vin positiivista. Miten kan-
nustaisit metsänomistajia 
ja mhy:ksiä lisäämään näi-
tä tärkeitä työlajeja? 
Päätöstä metsän tarvitsemis-
ta hoitotöistä tai hakkuista ei 
pidä tehdä sen perusteella, 
saako toimenpiteisiin valtion 
tukea vai ei. Jos työ oikeut-
taa tukeen, niin tuki kannat-
taa hyödyntää. Kalleinta on 
kuitenkin hoitamattomuus.

Kyselijänä 
Heli Mutkala
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Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Taimikon varhaishoidon ja 
nuoren metsän hoidon to-
teuttaminen on tehtävä vuo-
den kuluessa hakemuksen 
jättämisestä, eikä jatkoaikaa 
myönnetä. Nämä määräykset 
koskevat 20.4. 2017 jälkeen 
jätettyjä hakemuksia.

Tukea on haettava ennak-
koon, mutta työt voi aloittaa 
välittömästi hakemuksen jät-
tämisen jälkeen, eikä Metsä-
keskuksen rahoituspäätöstä 
tarvitse odottaa. Tosin tuen 
saaminen ei vielä silloin ole 
varmaa, jos rahoitusehdot ei-
vät täytykään.

Tehdyt työt raportoidaan 
Metsäkeskukseen toteutusil-
moituksella. Sen voi toimittaa 
sähköpostitse, perinteisellä 
kirjepostilla tai sähköistä il-
moitusta käyttäen. Metsäkes-
kus suosittelee viimeksi mai-

nittua. Sähköisen toteutusil-
moituksen tekemiseen metsäl-
linen toimija tai metsänomis-
taja tarvitsee rahoituspäätök-
sen ja siinä olevan asianume-
ron. Lisätietoja löytyy Met-
säkeskuksen nettisivuilta ja 
Metsään.fi -palvelusta. 

Ellei hakija toimita toteut-
tamisilmoitusta määräajan 
kuluessa, raukeaa oikeus tuen 
saamiseen, vaikka olisi saanut 
päätöksen nuoren metsän hoi-
don tai varhaishoidon hank-
keen rahoittamisesta. Rahoi-
tuksen ehtoja ei katsota täl-
löin noudatetun. 

Ennen 1.6.2015 voimassa 
olleen Kemera-lain hankkeil-
le voidaan myöntää jatkoai-
kaa enintään 31.12.2018 asti. 
Kokonaistoteutusaika voi kui-
tenkin olla enintään kahdek-
san vuotta.

Kemera-taimikonhoidon 
toteutusaika yksi vuosi 
- jatkoaikaa ei myönnetä

Hoitamaton metsä ei 
pankkitiliä lihota.

Metsänhoitoyhdistys auttaa saamaan 
metsästä hyvää tuottoa sukupolvesta toiseen. 
Kerromme miten saat metsäsi tuottamaan ja 
teet kannattavaa puukauppaa. 
Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi

Metsänomistajat

Me teemme metsänomistajien eteen enemmän

Hallitus päätti esittää Etelä-
Suomen metsien monimuo-
toisuusohjelmalle (METSO) 
10 miljoonan euron lisära-
hoitusta vuodelle 2018, tästä 
ympäristöministeriön osuus 
on kahdeksan miljoonaa eu-
roa.

”Tämä on merkittävä pa-
nos metsäluonnon moni-
muotoisuuden turvaamisek-
si. Alan tutkijat esittivät ta-
paamisessamme viime vii-
kolla lisärahaa METSO-oh-
jelmalle. Olen todella tyyty-
väinen, että pystyimme vas-
taamaan toiveeseen nopeas-
ti”, asunto-, energia- ja ym-
päristöministeri Tiilikainen 
iloitsee.

Vesiluonnon monimuotoi-
suutta ja vesistöjen virkistys-
käyttöä parannetaan ja rehe-
vöitymistä ehkäistään myön-

Metsäluonnon 
monimuotoisuuteen 10 
miljoonaa lisäeuroa 

tämällä vesistöjen kunnostus-
hankkeisiin sekä vaelluskala-
kantojen elvyttämiseen täh-
täävälle kärkihankkeelle yh-
teensä 1,7 miljoonaa euroa.

Hallitus tukee merkittäväs-
ti myös luontomatkailua. Mat-
kailu 4.0 -kärkihankkeessa on 
varattu luontomatkailukohtei-
den palvelutason parantami-
seen, matkailumarkkinointiin 
ja sekä luontomatkailua tuke-
vien digitaalisten palveluiden 
parantamiseen 3,97 miljoonaa 
euroa vuosille 2018-2019.

Lisäksi budjettiriihessä pää-
tettiin esittää Metsähallituk-
sen luontopalveluille 650 000 
euron lisärahoitusta kansallis-
puistojen ja retkeilyalueiden 
varustuksen parantamiseen ja 
kunnostustöihin.
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Tapahtumakalenteri metsänomistajille
     
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja 
16.9.2017 klo 10-17 Raivaussahakurssi Kuru Mhy Pohjois-Pirkka ja metsäkeskus Atte Vartiamäki  044 580 1042 
16.9.2017 klo 10-13 Avoimet ovet Voman sahalla Voman saha, Kuivasjärvi Mhy Kihniö-Parkano ja Voma Aki Haapaniemi 0447393100 
16.9.2017 klo 18-24 Metsäiltamat Käenskosken tanssilava Mhy Kihniö-Parkano ja MTK Aki Haapaniemi 0447393100 
19.9.2017 klo 9-12 Raivaussahakoulutus Hämeenkyrö Mhy Pirkanmaa Anita Vilén-Hemilä 040 5850267 
21.9.2017 klo 10-15 Korjuu- ja taimikonhoitonäytös Juupajoki Mhy Pohjois-Pirkka Atte Vartiamäki 044 580 1042 
22.9.2017 klo 9-12 Raivaussahakoulutus Lempäälä Mhy Pirkanmaa Anita Vilén-Hemilä 040 5850267 
22.9.2017 klo 13-16 Raivaussahakoulutus naisille Lempäälä Mhy Pirkanmaa Anita Vilén-Hemilä 040 5850267 
23.9.2017 klo 10-16.30 Nuorten raivaussahakurssi Ruovesi Mhy Pohjois-Pirkka ja Ruoveden 4H Teija Perttula 050 526 5465 
26.9.2017 klo 9-16 Raivaussahakurssi Ruovesi, Murole Mhy Pohjois-Pirkka ja metsäkeskus Atte Vartiamäki 044 580 1042 
26.10.2017 klo 18-21 Metsätilan spv-neuvontailta Parkanon kaupungintalo Mhy Kihniö-Parkano ja metsäkeskus Aki Haapaniemi 0447393100 
27.10.2017 Naisten metsäpäivä Kuru Mhy Pohjois-Pirkka Atte Vartiamäki 044 580 1042 
8.11.2017 klo 17.30 Testamentti-ilta Tampere Mhy Pirkanmaa Anita Vilén-Hemilä 040 5850267 

Kuutio on metsänomistajil-
le, metsänhoitoyhdistyksille, 
puunostajille ja muille metsä-
alan toimijoille tarkoitettu säh-
köinen kauppapaikka. Kuuti-
on kehitystyöstä on vastannut 
Suomen Puukauppa Oy, jonka 
perustajaosakkaita ovat kaikki 
merkittävät metsäalan toimijat, 
MTK mukaan lukien. Osakkai-
na on myös 13 metsänhoitoyh-
distystä.

Kuution käyttäjiksi tavoi-
tellaan suomalaisia metsän-
omistajia. Kuution käyttö on 
metsänomistajille maksuton-
ta. Metsänomistaja voi laittaa 
palvelun kautta puun ostajil-
le tarjouspyynnön sinne lada-
tun metsävaratiedon perusteel-
la. Tarjousten vertailussa kan-
nattaa edelleen käyttää metsän-
hoitoyhdistyksen ammattilais-
ten apua koska palvelu ei sisäl-
lä esimerkiksi hinnan määräy-
tymisessä erittäin tärkeää kat-
kontatietoa. Myöskin metsäva-

ratiedon oikeellisuus on hyvä 
tarkistaa ammattilaisen avulla.

Kuutio mahdollistaa laajan 
ja helpon kilpailutuksen ja on 
hyödyllinen etenkin niille met-
sänomistajille, joilla perintei-
sesti on ollut vain vähän vaih-
toehtoja. Puun markkinahin-
ta selviää vain kilpailutuksella.

Metsänhoitoyhdistykset voi-
vat käyttää Kuutiota samoin, 
kun ovat käyttäneet Puumark-
kinat.fi -palvelua aiemmin. Osa 
yhdistyksistä on jo aktiivises-
ti ottanut palvelun käyttöön ja 
siirtänyt metsänomistajien val-
takirjalla kilpailutukseen anta-
mat leimikot sinne.

-Kuutiosta on hyötyä kaikil-
le osapuolille; ennen kaikkea 
metsänomistajille, joille se on 
hyvä työkalu esimerkiksi met-
sänhoitoyhdistyksen puumark-
kinapalveluiden hyödyntämi-
seen. Kuutio ei korvaa asian-
tuntijan ammattiapua, vaan täy-
dentää sitä, muistuttaa MTK:n 

metsäjohtaja Juha Hakkarai-
nen. 

Hän muistuttaa, että puu-
kaupan ydin on puunostotar-
jousten vertailussa ja puunkor-

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi 
avaa uusia mahdollisuuksia

juun valvonnassa. Uusi palve-
lu on tässä mielessä apuväline. 
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Varasto kiinnostaa 
ostajaa siinä missä 
puutkin

Mhy:n puunmyynnin suunnit-
teluun ja valtakirjakauppaan 
kuuluu myös puutavaran va-
rastoinnin suunnittelu, moni 
puunostaja poikkeaakin aino-
astaan varastolla. Hyvin suun-
nitellussa leimikossa pyritään 
lyhyeen lähikuljetusmatkaan 
ja ympärivuotiseen kaukokul-
jetukseen. Varastointioikeuk-

sia kauppakirjalla on yleensä 
pari vuotta. Suunnittelulla voi-
daan saada talvileimikko kesä-
leimikoksi tai muuten varmis-
taa korjuuketjun onnistuminen, 
mikä näkyy myös ostajien kiin-
nostuksena ja parempana kan-
tohintana.

Aina varastointi omalla 
maalla ei onnistu

Moni tienvarresta omakotitont-
teja myynyt ei välttämättä ole 
jättänyt itselleen kulkuoikeut-

ta tai ainakaan varastopaikkaa 
tonttien takaa tehtävää puun-
korjuuta varten. Naapurisopu 
voi auttaa asiassa, joskus tarvi-
taan eurojakin.

Kun leimikko sijaitsee valta- 
tai kantatien varressa, varas-
tointia ja kääntymistä varten 
tarvitaan oma pistotie ja kään-
töpaikka. Mhy rakentaa pisto-
teitä ja hakee näille tarvittaes-
sa liittymäluvan.

Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maalla puutavara-autoa kuljet-
tava Juhamatti Mustasaari on 

Varasto viimeistelee 
onnistuneen 
puunkorjuun
Puuta korjattaessa samalla varastopaikalla liik-
kuu koko korjuukalusto henkilöautosta puuta-
vara- tai hakerekkaan. Puiden varastointi vaatii 
suunnittelua, sillä se voi olla myös pullonkaula jo-
ka tiputtaa kantohintaa ja aiheuttaa pitkään mie-
liharmia ja kustannuksia.

Metsätiepiston päässä on kääntöpaikka, koska puutava-
rarekalla ei voi peruuttaa takaisin yleiselle tielle. Kääntö-
paikka antaa myös lisää varastotilaa.
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Vaikka leimikko komeilisi-
kin tien varressa, varastoin-
ti ei onnistu tien varressa 
sähkölinjan ja hirviaidan 
takia.

ollut pääsääntöisesti tyytyväi-
nen varastopaikkojen laatuun. 
Hän kuitenkin muistuttaa met-
sänomistajia, että metsätiepis-
toja kannattaa tehdä vilkkaasti 
liikennöidyiltä teiltä, jos puuta 
kertyy leimikolta runsaasti tai 
on nähtävissä, että hakkuutoi-
menpiteitä tehdään samalla 
paikalla myöhemminkin. 

”Tiepisto palvelee kuitenkin 
jatkossakin ja helpottaa puun-
korjuuta ja kuljetusta”, hän sa-
noo.

Metsätiepistoja puoltavat 
myös seikat, jotka usein rajoit-

tavat tien varteen varastointia. 
Näitä voivat olla luiskan kalte-
vuus, kivisyys, maakaasu- tai 
yleisimmin sähkölinjat, vaikka 
niitä puunkorjaajien iloksi ny-
kyisin jo poistetaankin.

Puumäärä ratkaisee 
varaston koon

Leimikon koko on kasvanut 
vuosikymmenten saatossa, sa-
moin energiapuun korjuu on 
kasvattanut varaston kokovaa-
timusta. Jokainen puutavaralaji 
vaatii oman kasansa, pikkutukit 
ja muut erikoispuutavaralajit li-
säävät tien varren metrimäärää.

Kun tietä halutaan sääs-
tää korjuuvaurioilta, puutava-
ra kuormataan metsän puolel-
ta. Tämä kasvattaa varaston le-
veyttä. Näitä varastoalueita ei 

koskaan istuteta, ne palvelevat 
omistajaa leimikosta toiseen.     

 
Varastointi huomioidaan 
uusissa hankkeissa

Metsänhoitoyhdistysten metsä-
tiehankkeissa helpotetaan niin 
puun varastointia kuin ympä-
rivuotista kuljetustakin. Tie-
hankkeiden yhteydessä voi-
daan varastointimahdollisuuk-
sia parantaa perustamalla va-
rastopaikkoja joko tietoimi-
tuksen yhteydessä tai muuten 
sopimalla.

Antti Koskinen
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Juha-Pekka Mattila, 
korjuuyrittäjä, Akaa

1. Mitä marjoja keräät ja kenelle?
Mustikoita itselle ja puolukoita vanhemmille sukulaisille. Va-
delmat löytyvät kotipihasta ja karpaloita ei ole näkynyt. Lak-
kojen perään en viitsi lähteä ajelemaan pohjoiseen 

2. Minkälaisista metsistä löydät marjoja?
Hoidetuista metsistä, marjat vaativat valoa.

3. Ketä tai mitä et haluaisi kohdata marjametsässä?
Maa-ampiaspesiin en halua törmätä. Muuten haluan marjas-
taa muilta ihmisistä rauhassa, se on kuitenkin niin terapeuttis-
ta toimintaa.

4. Minkälaisia marjasatoja olet tänä kesänä saanut?
Mustikka on tähän mennessä kerätty 30 litraa, se on vähem-
män kuin viime kesänä. Vähäisestä auringosta johtuen mustikat 
ovat jääneet happamiksi. Puolukkasato näyttää erittäin hyvältä.

5. Onko sinulla marjojen siivoamisessa jotain kikkoja?
Poimin käsin suoraan pakastusrasioihin, kotona sirottelen vain 
vähän sokeria päälle. Poimurilla kerään puolukat, niissä ei ole 
paljon perkaamista.

6. Miten nautit marjoista ennen ensi kesää?
Hilloja tehdään sekä jogurtin ja puuron päällä syödään. 

Tero Linnainmaa,
opiskelija, kesäharjoittelija, Tampere

1. Mitä marjoja keräät ja kenelle?
Mustikoita ja metsävadelmia kerään omaan käyttöön, isovan-
hemmille keräsin myös mustikoita. Lakkoja heitän suuhun kun 
juoksen ohi.

2. Minkälaisista metsistä löydät marjoja?
Vadelmat löytyvät hakkuuaukoista ja mustikat harvennetuista 
metsistä.

3. Ketä tai mitä et haluaisi kohdata marjametsässä?
Eivät minua muut poimijat haittaa, menen niin kauas ettei muita 
näy. Hirvikärpäsetkään eivät kiusaa kun valitsee paikan oikein.

4. Minkälaisia marjasatoja olet tänä kesänä saanut?
Aika samankaltaisia satoja kuin edellisinä vuosinakin, mustik-
kaa on ollut ihan hyvin.

5. Onko sinulla marjojen siivoamisessa jotain kikkoja?
Käytän siivoamisessa apuna pientä pöytätuuletinta.

6. Miten nautit marjoista ennen ensi kesää?
Laitan marjoja puuron päälle ja joissakin leipomuksissa tieten-
kin

Metsäväki marjastaa
Metsänhoitoyhdistysten metsänomistajista, henkilökunnasta ja yrittäjistä löytyy innokkaita marjas-
tajia. Silmät pidetään auki maastokeikoillakin ja harvana kesänä jäädään ilman marjoja. Haastatte-
limme muutamia innokkaita marjastajia elokuun puolivälin jälkeen. Kaikki ovat löytäneet marjansa 
käsitellyistä metsistä, vaikka julkisuudessa voidaan puhua toista.
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Anne-Maria Mäntylä, 
metsänomistaja, valtuutettu, Ikaalinen

1. Mitä marjoja keräät ja kenelle?
Mustikkaa, puolukkaa, metsävadelmaa ja karpaloakin jonkun 
verran. Eläkkeellä olevat vanhemmatkin keräävät meille, mut-
ta itse menen halusta lypsyjen välissä lähimetsiin.

2. Minkälaisista metsistä löydät marjoja?
Avohakkuilla uudistetuista metsistä, niiden reunoilla on valoa 
ja marjoja. Hoitamattomista ryteiköistä ei mitään löydy.

3. Ketä tai mitä et haluaisi kohdata marjametsässä?
Ei se hirvikärpänen kovin kiva ole. Naamaan tarttuva hämä-
häkin seittikin pullukoine hämähäkkeineen on vastenmielinen. 
Isompia petoja en ole koskaan osannut pelätä. 

Marjoja riittää varmasti kaikille. Toivoisin omillani ja muiden-
kin metsämailla marjastajien kulkevan jokamiehen oikeuden 
edellyttämällä tavalla ja luontoa kunnioittaen.

4. Minkälaisia marjasatoja olet tänä kesänä saanut?
Mustikkaa on löytynyt hyvin vaihtelevasti, eivätkä ne aina ole 
olleet kovin hyvälaatuisia. Muilla marjoilla satokausi on kes-
ken tai ei ole alkanutkaan.

5. Onko sinulla marjojen siivoamisessa jotain kikkoja?
Ei ole, pelkkää sorminäppäryyttä tarvitaan. Telkkarin ääressä 
on mukava siivota marjoja, mustikoiden kanssa saa olla vähän 
varovaisempi.

6. Miten nautit marjoista ennen ensi kesää?
Tällä hetkellä marjoja menee eniten tuorepuuroissa. Jogurttia, 
hiutaleita ja marjoja maun mukaan ja yöksi vetäytymään jää-
kaappiin. Leivon aika vähän, mutta puolukkamehua teen jon-
kun verran.

Martti Yli-Öyrä, 
metsänomistaja, eläkeläismetsuri, Lempäälä

1. Mitä marjoja keräät ja kenelle?
Mustikoita ja puolukoita keräämme Pirkanmaan lisäksi Kemin 
seudulta ja karpaloita Keski-Suomesta. Näppäräsormisen vai-
mon seurana kerään myös metsävadelmaa ja vähän muitakin 
marjoja. Oman käytön lisäksi keräämme tutuille ja vanhem-
mille ihmisille. He ovat joskus itsekin keränneet ja osaavat ar-
vostaa kotimaisia metsämarjoja. 

2. Minkälaisista metsistä löydät marjoja?
Marjat löytyvät hoidetuista metsistä, ei niitä mistään ikimetsis-
tä löydy. Viimeksi keräsin mustikoita Lapin aurausalueen har-
vennetusta männiköstä. Tänä vuonna sateiden vuoksi mustikan 
laatu on ollut parempi pohjoisessa.

3. Ketä tai mitä et haluaisi kohdata marjametsässä?
Punkkia tai käärmettä en haluaisi kohdata. Ensimmäisen hir-
vikärpäsen näin tänä kesänä, niitä on vaan siedettävä. Koska 
meillä on metsässä omat koirat mukana, metsästäjien koiriin 
en haluaisi törmätä.

4. Minkälaisia marjasatoja olet tänä kesänä saanut?
Mustikan kanssa on ollut vaikeuksia. Kemin korkeudelta kerä-
si 10 litraa tunnissa. Puolukkaa näyttäisi tulevan, mutta kaik-
ki ovat myöhässä.

5. Onko sinulla marjojen siivoamisessa jotain kikkoja?
Mustikat ja puolukat imuroin eli marjojen yläpuolelta imetään 
kevyemmät roskat pois, tätä ennen otetaan käsin jäniksen poi-
kaset ja isommat roskat pois. Tähän hommaan on oma tavalli-
nen imuri. Puolukkamehun puolukoita ei tarvitse perata.

6. Miten nautit marjoista ennen ensi kesää?
Mustikkahilloa riisipuuron päällä ja puolukoista suurin osa juo-
daan puolukkamehuna talven aikana. 
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Maakaapelin sijoittamisesta 
on aina sovittava maanomista-
jan kanssa. MTK ja energiayh-
tiöt julkaisevat sopimusmallin 
aivan lähiaikoina. 

Lähes jokavuotiset sähkön-
jakeluhäiriöt toivat uuden säh-
kömarkkinalain ja yhtiöille 
tiukemmat velvoitteet korva-
ta sähkökatkot kuluttajille. Pa-
rantaakseen sähkönjakelun var-
muutta yhtiöt ovat siirtäneet il-
majohtoja teiden laitaan ja kai-
vaneet kaapeleita maahan. 

Johtoalueen 
käyttöoikeussopimus

Maakaapelin sijoittamisesta on 
aina sovittava maanomistajan 
kanssa. Sopimus on syytä tehdä 
kirjallisesti, mahdollisimman 
tarkasti sovitut asiat mainiten. 
Yhtiöt tarjoavat pääsääntöises-
ti toistaiseksi voimassa olevia 
sopimuksia. 

MTK ja energiayhtiöt laa-
tivat yhdessä sopimusmallin. 
Siihen on kirjattu esimerkkejä, 
joista olisi syytä sopia. Malli ei 
sisällä välttämättä ihan kaikkia 
yksittäistapauksia koskevia asi-
oita. Osapuolet ovat hyväksy-
neet sen ja se julkaistaan lähi-
aikoina mm. MTK:n jäsenverk-
ko Repussa.  

Yhtiöiden tarjoamat korva-
ukset vaihtelevat, mutta nou-
dattavat pitkälti samoja peri-
aatteita. Yhtiöt pitänevät tiu-
kasti kiinni omista lähtökoh-
distaan, joten maanomistajan 
on syytä perehtyä perusteisiin 
etukäteen ja miettiä omat ta-
voitteensa sopimusneuvottelui-
hin. Mallisopimuksessa ei oteta 
kantaa korvausten suuruuteen. 

Aiheutunut haitta 
korvataan

Lähtökohta maakaapelihank-
keille, kuten ilmajohdoillekin 

on, että maanomistajan näke-
mykset otetaan mahdollisim-
man hyvin huomioon. Tavoit-
teena on, että hanke aiheuttaa 
kiinteistölle mahdollisimman 
vähän haittaa ja vahinkoa. Ai-
heutunut haitta ja vahinko kor-
jataan, tai korvataan täysimää-
räisesti.

Yleensä kaapelit sijoitetaan 
tienlaitaan, harvoin keskelle 
metsää. Tienlaidassa olevien 
kaapelien turvallisessa sijoit-
tamisessa tulee huomioida si-
vuavien teiden liittymät, met-
sä- tai pelto-ojien alitukset, va-
rastopaikat, kaapelin sijainti 
tien vierellä yms. Yksityistei-
den alueilla on sovittava myös 
tiekunnan kanssa, jotta se voi 
valvoa etuaan tienpidon osalta. 

Korvauksia maksetaan si-
joittamisesta aiheutuvasta py-
syvästä haitasta sekä kaivuu-
töiden yhteydessä aiheutuneis-
ta vahingoista, myös varsinai-
sen johtoalueen ulkopuolisilta 
alueilta. Korvauslaskelmassa 
huomioitavia perusasioita ovat 
käyttöoikeuden rajoituksen li-
säksi puuston kohtalo, nuo-
ren metsän odotusarvokorva-

Maakaapelointi on yleistynyt. Sillä parannetaan 
sähkön toimitusvarmuutta ja myös tietoliikenne-
kaapeleita upotetaan maahan kiihtyvällä tahdilla.

Kaapelia maahan, mutta ei millä   tahansa ehdoilla
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us ja taimikon arvon korvaus. 
Maanomistajan ei pitäisi hy-
väksyä sellaista yhtiön esitystä, 
että teiden vieressä sijaitsevista 
kaapeleista ei korvata mitään. 

Maanomistaja 
neuvotteluosapuolena 

Maanomistajalla on oikeus vai-
kuttaa maakaapelin sijoittamis-
kohtaan maillaan. Yhtiö saat-
taa ulkoistaa sopimusten teon 
urakan suorittajalle. Jos hänen 
kanssaan ei pääse sopimuk-
seen, on syytä ottaa yhteyttä 
yhtiön nimeämään yhteyshen-
kilöön. 

Elleivät neuvottelut johda 
sopimukseen, yhtiö voi hakea 
kunnalta pakkosijoittamispää-
töksen. Jos taas korvauksista ei 
päästä yksimielisyyteen, maan-
omistaja voi viedä asian maan-
mittauslaitoksen päätettäväksi 
hakemalla sieltä korvauksen-
määritysmenettelyä. Kulut täs-
tä tulevat yleensä yhtiön mak-
settaviksi.  

Mahdolliset vahingot on syy-
tä dokumentoida valokuvaa-
malla. Voidaan myös sopia, et-
tä pidetään yhteinen loppukat-
selmus. Jos myöhemmin ilme-
nee sellaisia seikkoja, jotka sel-
västi johtuvat kaapeloinnista, 

on niistäkin tietyin edellytyk-
sin mahdollista saada korvaus. 

Maan käyttö kaapelin 
päällä

Maanomistajalla on oikeus 
hyödyntää johtoaluetta. Joh-
dot sijoitetaan aina standardi-
en mukaan, mikä tarkoittaa, et-
tä niiden yli on turvallista liik-
kua raskaillakin työkoneilla. 
Näin ollen puutavaraa kaape-
leiden päällä saa yleensä va-
rastoida. Voi myös olla tarpeen 
vaatia yhtiöltä uuden varasto-
paikan tekoa, jos aikaisempaa 
ei voida jostain syystä enää 
käyttää. Näihin asioihin tulee 
kiinnittää huomiota jo kaape-
lin suunnitteluvaiheessa. 

Yhtiöltä tulee vaatia sellaiset 
rakenteet, että kaapelien ylittä-
minen tai ojien kunnostami-
nen voidaan tehdä turvallises-
ti.  Ylityskohdista, ojien ali-
tuksista, tieliittymien alituksis-
ta yms. tulee sopia jo sopimus-
vaiheessa.

Maanomistajien pitää huo-
lehtia, ettei omilla toimenpi-
teillään, esim. kaivutöillä vau-
rioita kaapeleita. Kaapelista on 
syytä muistaa kertoa, kun teet-
tää töitä, esim. ojien kunnos-
tusta muilla, ja raskailla ko-

Kaapelia maahan, mutta ei millä   tahansa ehdoilla
neilla kaapelin päällä liikutta-
essa. Tarpeen mukaan voi säh-
köyhtiötä pyytää osoittamaan 
kaapelin paikka. 

Miten varautua 
johtoprojektiin

Maanomistajille tulee tiedot-
taa maakaapeloinnista etukä-
teen. Useimmiten se tehdään 
kirjeellä, jossa kerrotaan hank-
keesta ja sen aikataulusta. Tie-
dotteessa pitäisi olla kartta joh-
don sijoittamisalueesta ja yhte-
ystietoja hankkeesta vastaavis-
ta henkilöistä ja urakoitsijois-
ta. Toivottavaa olisi, että säh-
köyhtiö järjestäisi hyvissä ajoin 
tiedotustilaisuuden maanomis-
tajille. Tällöin maanomistajat 
voisivat etukäteen kertoa omia 
toiveitaan kaapelin sijoittami-
sesta. Näin vältettäisiin monia 

sopimus- ja työnaikaisia epä-
selvyyksiä.

Kaivutyön seurantaan on 
hyvä varata aikaa tai valtuut-
taa joku tekemään sitä puoles-
taan. Näin saadaan epäselvyy-
det nopeasti hoidettua. Raken-
tamisen aloittamisesta, raken-
tamisen aikaisesta yhteydenpi-
dosta ja muutoksista ilmoitta-
misesta on syytä sopia, jos ha-
luaa itse seurata hankkeen ete-
nemistä. 

Metsänhoitoyhdistysten ja 
MTK:n toimihenkilöt alueella 
pyrkivät seuraamaan tilanteita. 
He saavat usein muualtakin tie-
toa kaapelointihankkeista ja jä-
senet voivat pyytää heiltä apua 
hankkeen eri vaiheissa. 

Hannu Ripatti
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja
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Haukkojen lentoa on mielen-
kiintoista seurata ja myyrä-
vuosina ainakin hiirihaukka 
on metsänomistajan ystävä. 
Omassa metsässä pesivä iso 
petolintu voi myös olla monel-
le metsänomistajalle ylpeyden 
aihe.

Luonnonsuojelulain mukaan 
petolinnut, niiden munat ja poi-
kaset ovat rauhoitettuja. Mutta 
pelkkä pesäpuun pystyyn jättä-
minen ei takaa pesinnän jatku-
mista. Siksi onkin laadittu suo-
situkset, joilla metsänomista-
ja voi vapaaehtoisesti parantaa 
uhanalaistuneiden metsähauk-
kojen pesintämahdollisuuksia. 

Hiirihaukka, mehiläishauk-
ka ja kanahaukka pesivät vart-
tuneissa metsissä. Ne rakenta-
vat risupesänsä yleensä tuke-
ville oksille tai oksanhankaan 
puun keskivaiheille, 8 - 20 met-
rin korkeudelle, mutta ei latvan 
päälle. Yleisin pesäpuu on kuu-
si, toiseksi yleisin mänty, har-
vemmin koivu tai haapa. Erilai-
set kasvuvikaiset puut sopivat 
hyvin pesäpaikoiksi.

Metsäpetolintuhanke on osa 
METSO-monimuotoisuusoh-
jelmaa ja Luonnontieteellinen 
keskusmuseo on tehnyt siinä 
yhteistyötä petolintuasiantun-
tijoiden ja Suomen metsäkes-
kuksen kanssa. 

Vinkkejä toimenpiteiksi

Hakkuiden ajoituksella voi-
daan turvata meneillään oleva 
pesimäkausi. Jos haukanpesä 
on tiedossa, varmin tapa on pi-
dättäytyä hakkuista hiiri- ja ka-
nahaukan pesän läheisyydessä 
maaliskuun puolivälistä heinä-
kuun loppuun. Mehiläishaukka 
pesii myöhemmin, toukokuun 
alun ja elokuun lopun välillä. 

Lisävuosien varmistaminen 
pesinnälle vaatii, joko hak-
kuun lykkäämistä, tai säästö-
alueen jättämistä suojaksi pesä-
puun ympärille. Metsänomista-
ja päättää säästöalueen koon.

Jos säästöalue on yhteydessä 
muuhun metsään, riittää pesä-
puun ympärille pienempi sääs-
töalue. Suositeltu koko riippuu 
lajista ja metsästä, johon se on 
yhteydessä. Lisäohjeita säästö-
alueista, haukanpesien tunnis-
tamisesta ja muista vapaaeh-
toisista toimenpiteistä on osoit-
teessa www.luomus.fi/fi/pesa-
paikkojen-saastaminen. 

Säästöalueen voi yhdistää 
hyvin sertifioinnin säästöpuu-
ryhmään. Tällöin metsänomis-

tajalle ei tule ylimääräisiä tu-
lonmenetyksiä haukkojen pe-
sinnän suosimisesta.

Metsiin lisää pesäpuita

Toisessa, Luomuksen projekti-
suunnittelija Heidi Björklun-
din ideoimassa suosituksessa 
esitellään, miten metsiin saa-
taisiin lisää haukoille sopivia 
pesäpuita.

– Kasvuvikaisia tai vankka-
oksaisia puita kannattaa jättää 
jäljelle harvennuksissa. Tällöin 
niitä olisi tarjolla haukkojen 
pesinnälle sopivassa metsän 
kehityksen myöhäisemmässä 
vaiheessa, Björklund kertoo. 

Haukkojen valitsemista met-

Turvaisinko haukkojen 
pesintää metsissäni?
Metsissä pesivät haukat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet. Luon-
nontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoimassa metsäpetolin-
tuhankkeessa on kehitetty suosituksia turvaamaan haukkojen pesintää ta-
lousmetsissä. 

Hiirihaukan poikaset männyn tuulenpesään rakennetussa pesässä. Havupuiden tuulen-
pesät kannattelevat hyvin haukanpesiä. 

P
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sistä löytyy usein muitakin 
huomionarvoisia metsälajeja. 
Jotkin lajit, kuten pikkulinnut, 
hakeutuvat haukkareviireille 
turvaan omilta saalistajiltaan 
ja pöllöt pesivät vanhoissa hau-
kanpesissä. Haukkojen huomi-
oiminen metsänkäsittelyssä tu-
kee näin laajemminkin metsä-
luonnon monimuotoisuutta.

Heli Mutkala
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Parkanossa Karvian- ja Joen-
suunteiden välissä sijaitsee 100 
vuotias lehtikuusimetsä, jonka 
pinta-ala on 2 hehtaaria. Par-
kanosta matkaa kuusikkoon on 
viisi kilometriä. Lehtikuusik-
ko on silloisen Metsähallituk-
sen hoitoalueen metsänhoitaja 
Gustav Wrede af Elimän perus-
tama. Alue on Metsähallituk-
sen omistuksessa. Lehtikuusik-
ko on useampaan kertaan har-
vennettu ja nyt alueella kasvaa 
järeitä rinnankorkeudeltaan 30-
40 senttisiä ja lähes 30 metri-
siä lehtikuusia. Runkoja on 
200-300 kappaletta hehtaaril-
la. Alueelle on syntynyt luon-
taisesti nuorempaa lehtikuusik-
koa, josta on kehittymässä uusi 
puusukupolvi nykyisten tilalle.

Aki Haapaniemi

Parkanon Paroni
Gustaf Wrede af Elimä eli Parkanon paroni (13. huhtikuu-
ta 1853 Vaasa – 23. lokakuuta 1939 Tenhola) oli Parkanos-
sa asunut kansanomainen aatelismies ja originelli, joka toi-
mi Parkanon hoitoalueen metsänhoitajana 1893–1918 ja 
asui eläkkeellä ollessaankin Parkanossa. Hänet tunnettiin 
1920–1930-luvuilla suojeluskunta-aktiivina.

Hänen isänsä oli Vaasan läänin maaherra Carl Gustaf Fa-
bian Wrede ja äitinsä Margareta Sofia Eleonora Glansen-
stjerna. Gustaf Wreden sisaruksia olivat ylijohtaja Carl Ernst 
Wrede, senaattori Otto Wrede sekä vankien ystävä Mathilda 
Wrede. Hän pääsi ylioppilaaksi Vaasan alkeisoppilaitokses-
ta 1873 ja valmistui metsänhoitajaksi Evon metsäopistosta 
vuonna 1878. Wrede toimi aluemetsänhoitajana Hyrynsal-
mella 1883–1893 ja Parkanossa 1893–1918.[1]

Paroni tunnettiin pitkästä parrastaan ja tukastaan sekä as-
keettisista elämäntavoistaan, sotilaselämän ihailusta ja voi-
makkaasta isänmaallisuudesta. Hän osallistui myös aktiivi-
sesti Parkanon suojeluskuntatoimintaan. Paroni oli 1930-lu-
vun alussa mukana Lapuan liikkeen toiminnassa ja kirjoitti 
ahkeraan Sinimusta- ja Fascisti-nimisiin lehtiin. Hän oli myös 
Fascisti-lehden päätoimittajana kesällä 1931.

Parkanon paronilla oli tapana pukeutua hyvin yksinker-
taisesti - hän käytti sarkavaatteita ja pieksuja, päässä hä-
nellä oli Väinämöisen lakki ja selässä tuohikontti. Viimeisi-
nä vuosinaan hän käytti kuitenkin suojeluskuntapukua näi-
den asusteiden sijaan.

Parkanon paroni vaikutti myös Suomen hirvikannan pe-
lastamiseen. Vuonna 1918 Suomen hirvikanta oli rauhoituk-
sesta huolimatta supistunut muutamaan kymmeneen yksi-
löön jotka elivät Parkanon alueella valtion metsissä. Alue-
metsänhoitajana toimnut Parkanon paroni sai opetusmi-
nisteriöltä 5 000 markan apurahan joka mahdollisti sen et-
tä hirviä saatiin pyydettyä ja sijoitettua vartioituun hirvi-
aitaukseen jossa ne olivat turvassa salametsästäjiltä. Parin 
vuoden kuluttua aitauksessa ollut hirvikanta oli kasvanut 
muutamaan kymmeneen yksilöön ja eläimet vapautettiin. 
Vuonna 1923 säädetty hirvien metsästyskielto sai sitten hir-
vikannan lähtemään jälleen kasvuun. 

Paronin 100-vuotias 
lehtikuusikko Parkanossa

Paronin lehtikuusikko
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Jukka Pusa 
0400 636 113 
toimitusjohtaja, LKV, AKA, kaupanvahvistaja

Tutustu kohteisiimme ja palveluihimme www.metsatilat.fi/lansisuomi

TILAVAHTI 
VALVOO 

Rekisteröidy ja saat 
kiinnostavat kohteet 

sähköpostiisi.

www.metsatilat.fi

■ SASTAMALA, Kiikka, maatila 
13,5 ha. Vaatimattomat rakennukset, 
2,7 ha peltoa ja 10 ha metsää. 
Hp. 75 000 €
■ SASTAMALA, Suodenniemi, torppa 
ja 8 ha/1600 m³ metsää. Taajaman 
lähellä tunnelmallinen vanha torppa ja 
talousrakennuksia. Hp. 95 000 € 

■ SASTAMALA, Hyssänojantie 40. 
Perinteisen mökkijärven Houhajärven 
ilta-aurinkotontilla oleva hieno vapaa-
ajan asunto. Tontti 3030 m², 
rantaa n. 40 metriä. Keittiö, olohuone, 
makuuhuone, saunaosasto ja suojaisa 
terassi, jossa myös takka. 
Tähän kannattaa tutustua! 
Hp. 188 000 €

Vesa Yli-Hongisto  
0500 832 681
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

■ SASTAMALA, Kiikka, maatila 10 ha, 
hirsirunkoinen asuinrakennus, 4 ha 
peltoa ja 5,1 ha/1080 m³. Tarj. 10.9.

Miika Bucktman 
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA, kaupanvahvistaja

■ TAMPERE, Velaatta, maatilan 
talouskeskus -66 rak. Asuinrakennus 
halutun kokoisella tontilla ym. 
rakennuksia. Lähtöhinta 28 000 €, 
tarj. 8.9.

Janne Savilahti 
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

■ MÄNTTÄ-VILPPULA, 12,8 ha/ 
2700 m³, 85 % varttunutta ja 
uudistusikäistä. Tarj. 22.9.
■ VIRRAT, 16 ha/1400 m³, 0,8 ha 
peltoa, joka vuokrattu. Kurjenjoen 
rantapalstalla 45 m² vapaa-ajan 
asunto, sähköliittymät ja 
vesiosuuskunnan liittymä. 
Hp. 50 000 €

Erkko Koivurinne
0400 837 218
myyntineuvottelija

■ HÄMEENKYRÖ, 6,5 ha/550 m³, 
kasvavaa nuorta puustoa. Tarj. 19.9.

Sauli Kallio 
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

■ PARKANO, Aure, 33 ha/2050 m³, 
kasvavia nuoria puustoja. Tarj. 17.9.

Runsaasti 
maaseudun 
kiinteistöjä 

Pirkanmaalla! 
Alan suurin toimija välittää 

metsät, pellot, maatilat, 
mökit ja tontit!

www.metsatilat.fi

■ TAMPERE, Teisko, Ukaanjärven 
4000 m² tontilla 34 m² hirsinen 
saunamökki, runsaasti rakennus-
oikeutta, sähköt ja porakaivo. 
Hp. 107 000 €
■ ORIVESI, 13 ha/1100 m³ 
kasvatusmetsiä. Tarj. 29.9.
■ MÄNTTÄ-VILPPULA, 2,2 ha/520 m³, 
osa uudistettavaa. Tarj. 6.9.

Rantatontteja! 
Kihniö, Parkano, 

Ikaalinen, 
Mänttä-Vilppula, 

Orivesi ja Sastamala
Katso lisää:

www.metsatilat.fi

■ PARKANO, Alinen Kirjasjärvi, vapaa-
ajan viettopaikka. 80-luvulla 
rakennettu mökki 59 m² + varastorak. 
49 m², sähköt. Tontti 2660 m². 
Hp. 30 000 €
■ PARKANO, Yliskylä pelto- ja 
metsätila asfaltin varressa. Tukikelp. 
peltoa 13,8 ha, metsä 22 ha/2500 m³. 
Tarj. 10.9.

Hienoja vanhoja 
asuinkiinteistöjä 

maaseudulla. 
Tutustu 

sivuillamme!
www.metsatilat.fi

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV

Kiikanojantie 23, Sastamala
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi 
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 250 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.
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Metsätien toimipiste Kurussa 
vastaa Tampereen seudun am-
mattiopisto Tredun metsäalan 
koulutuksista. Metsätien toimi-
pisteen lisäksi Tredulla on toi-
mintaa 17:ssa muussa toimipis-
teessä Tampereella, Ylöjärvel-
lä, Nokialla, Kangasalla, Lem-
päälässä, Orivedellä, Ikaalisis-
sa, Virroilla sekä Pirkkalassa. 
Tredu tarjoaa koulutusta nuo-
rille, aikuisille, oppisopimuk-
sella sekä työ- ja yrityselämälle

Metsätalousyrittäjän 
ammattitutkinto

Tredussa alkaa lokakuussa 
2017 uusi koulutus metsäta-
lousyrittäjille tai sellaiseksi ai-
koville. Tutkintonimikkeenä 
on Metsätalousyrittäjän am-
mattitutkinto. Koulutuksen tee-
moina ovat mm. talousmetsien 
hoito, puukauppa, metsätalou-
den suunnittelu sekä metsäpal-
veluiden suunnittelu ja toteut-
taminen.

Koulutus toteutetaan moduu-
li-opetuksena eli jokainen tee-
ma käydään kerralla loppuun 
sekä pidetään tutkintotilaisuus 
jonka jälkeen aihe vaihtuu. Jo-
kaiselle opiskelijalle tehdään 
myös henkilökohtainen opiske-
luohjelma ja aikataulutus opin-
tojen etenemisestä. Opiskelijat 
koulutukseen valitaan henki-
lökohtaisten haastattelujen pe-
rusteella ja pääsyvaatimuksena 
koulutukseen ovat joko suori-
tettu Metsäalan perustutkinto 
tai muuten hankitut vastaavat 
taidot ja tiedot.

Metsätalousyrittäjän ammat-
titutkinnossa lähiopetusta jär-
jestetään päiväopetuksena 1-2 
kertaa kuukaudessa Koulutus-
keskus Valossa Ylöjärvellä. Li-

säksi opetusmuotoina ovat etä 
– ja verkko – opetus sekä maas-
to – opetus. Metsätalousyrittä-
jän ammattitutkinto kestää noin 
vuoden ja koulutukseen on jat-
kuva haku Tredun nettisivujen 
kautta. 

Metsänomistajakoulutus

Metsänomistajan Metsäkou-
luna tunnettu koulutus jat-
kuu edelleen ja seuraava ryh-
mä starttaa tammikuussa 2018. 
Lähiopetus järjestetään arki-il-
taisin ja maastoharjoituksia vii-
konloppuisin. Koulutus kestää 
noin kaksi vuotta.

Koulutus ja tutkinnon suo-
rittaminen sopii erittäin hyvin 
uusille ja vähän vanhemmil-
lekin metsänomistajille ikään, 
sukupuoleen tai koulutustaus-
taan katsomatta. ”Normaalilla 
lukupäällä selviää hyvin kerto-
vat opettajat Jarkko Juutila ja 
Juha Laaksonen.”

Luentoiltojen aiheina ovat 
esimerkiksi puukauppa, met-
säverotus ja metsätilan ar-
von määritys. Maastossa har-
joitellaan mm. raivaussahan – 
ja moottorisahan käyttöä sekä 
leimikon suunnittelua. Metsä-

Tredu kouluttaa 
metsätalousyrittäjiä ja 
metsänomistajia

Harvennuskertymän arviointia

Puutavaran mittausta 

luonnonhoito kuuluu myös ai-
heisiin luonnonhoitotutkinnon 
muodossa. 

Juha Laaksonen
Tredu, Metsätien toimipiste



26  Metsäpirkka 3/2017

2

1

3

© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

4

12Metsäasiantuntija 
Hannu Varjoranta 
0400  361 723

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

5

11

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

31

Metsäasiantuntija
Pauliina Salin
044 776 4554

7
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

6 Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

14

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

9

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

13

Kenttäesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 10–13

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–5 ja 9

Kenttäesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 6–8 ja 14

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Pienpuu liikkeelle 
–hanke

Projektipäällikkö
Atte Vartiamäki
044 580 1042

Metsäasiantuntija 
Auvo Martttila
044 776 4560

2Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

6

12
13

14
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www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

Päätoimisto Ruovesi, Kuruntie 12, 
34600 Ruovesi, avoinna 7.30 - 15.00

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Lakimies vastaa metsään liittyviin lakikysymyksiin 
maanantaisin klo 9–16.
puh. 0600 39 39 59 (4,01 €/min + pvm/mpm).

Metsäasiantuntija 
Rami Raittinen 
0400 131 340

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija 
Annamari Rajoo
040 580 3981
annamari.rajoo@mhy.fi

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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PIENPUU LIIKKEELLE –HANKKEEN 
KOULUTUSTILAISUUDET: 
RAIVAUSSAHAKURSSI KURUSSA 
Lauantaina 16.9. 2017 klo 10.00 – 17.00 
Kurun kirjasto (os. Kauppatie 7-9, 34300 KURU) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Kurun kirjastolla (Kurusali, käynti Salen puoleisesta ovesta), 
jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittelemaan sahan käyttöä ja tekemään taimikonhoitoa. 
Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta raivaus- sahan käytöstä, kurssi  
sopii hyvin myös aloittelijoille. Kahvitarjoilu. Kurssi on maksuton. 
Ilmoittautumiset 12.9.2017 mennessä: atte.vartiamaki@mhy.fi tai puh. 044 580 1042 
 
 

NUORTEN RAIVAUSSAHAKURSSI RUOVEDELLÄ 
Lauantaina 23.9.2017 klo 10.00–16.30 
Mhy Pohjois-Pirkan toimisto (os. Kuruntie 12, 34600 RUOVESI) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Mhy Pohjois-Pirkan toimistolla, jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittele-     
maan sahan käyttöä. Päivän aikana kuulet myös 4H-yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista työllistäjänä.  
Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta raivaussahan käytöstä. Kurssi on maksuton ja 
suunnattu 16-20 vuotiaille, teoriaosuuteen voi osallistua nuoremmatkin.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 18.9.2017 mennessä: teija.perttula@4h.fi tai puh. 050-5265465 
 
RAIVAUSSAHAKURSSI MUROLEESSA 
Tiistaina 26.9.2017 klo 09.00 – 16.00 

 Muroleen vanhalla koululla (os. Muroleen kanavantie 84, 34410 MUROLE) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Muroleen vanhalla koululla, jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittelemaan  
sahan käyttöä ja tekemään taimikonhoitoa. Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta 
raivaussahan käytöstä, kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. Kahvitarjoilu. Kurssi on maksuton.  

 Ilmoittautuminen 21.9.2017mennessä: atte.vartiamaki@mhy.fi tai puh. 044 580 1042 
 
NAISTEN METSÄPÄIVÄ KURUSSA 
Perjantaina 27.10.2017 

 Ohjelmassa mm.  
Tredu Kuru:  
Tutustuminen Kurun metsäoppilaitokseen ja metsäalan perustutkintoon, halukkaat pääsevät kokeilemaan 
metsäkonesimulaattoria. 

 Seitsemisen kansallispuisto: 
 Tietoisku Seitsemisen kansallispuistosta sekä lyhyt elokuva, Tutustuminen näyttelyyn, Luontoretki (varaus) 
 Lounas (omakustanne) 

Maastokohde:  
Vierailemme hakkuutyömaalla tutustumassa hakkuukoneen toimintaan.  
Linja-auto kuljetus reitillä Virrat – Ruovesi – Kuru. Matkalta halukkaat mukaan, niin paljon, kun autoon mahtuu. Päivä 
on maksuton ja tarkempi aikataulu tarkentuu lähempänä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Atte Vartiamäki, puh. 044 580 1042 tai sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi 
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010 256 2901

 isästem oktennuT
 ?teduusillodham

 netim ätnE ?tyn no isästem neniovra äkniM
 ?anakia nedouv nenemmyk navaarues yyttihek ottout

 aattua aj novra isetuusiamoästem ootrek ästeM PO
 .äiskötääp aiveksok isattuusillarav näämeket aunis

 
 fi.astem-po asseettioso emmaulevlap eliekoK

599€

399€
HUSQVARNA 439 
Kevyt, kätevä ja helposti 
käynnistyvä.
35.2 cm³ • 1.5 kW • 3.92 kg

HUSQVARNA 543XP®G
Jämerää suorituskykyä 
ammattikäyttöön. 
43.1 cm³ • 2.2 kW • 4.7 kg

HUSQVARNA 545FX
Helppokäyttöinen ja tehokas 
raivaussaha vaativaan  
makuun. 
45.7 cm³ • 2.2 kW • 8.2 kg

849€

TEHOA JA TULOKSIA



Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6, 35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomo-
tuotteista ja lounaasta

Virhydro
Pirkantie 22, 34800 Virrat
www.virhydro.fi
-10% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarna moottori- ja 
raivaussahoista 
-15% alennus 
normaalihintaisista muista 
metsurintarvikkeista ja 
välineistä 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2017: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Hyvinvointiverstas Relevo
Virtaintie 36, 34800 Virrat
www.relevo.fi
-10% alennus kaikista 
normaalihintaisista 
hieronnoista 
-15% alennus kymmenen 
kerran hierontasarjakorteista

Konekeskus 58 Oy
Mäntäntie 446, 35300 Orivesi
www.konekeskus58.fi
-15% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarnan metsurin 
varusteista, 
 tarvikkeista ja varaosista 
 

Virtain kumikorjaamo Oy
Kiertotie 6, 34800 Virrat
virtain@kumikorjaamo.net
Vannetyöt veloituksetta 
kaikkien rengaskauppojen 
yhteydessä

VK-Motors Oy, 
Kuruntie 15, 34600 Ruovesi
www.vk-motors.fi
-5% alennus moottorisaha-
tarvikkeista, -10% alennus 
normaalihintaisista Stihl 
moottori- ja raivaussahoista 
-10% alennus alkuperäisistä 
normaalihintaisista Stihl 
metsuritarvikkeista 

Virtain Varaosa Oy
 Keskustie 7, 34800 Virrat: 
www.virtainvaraosa.fi
-15% alennus normaali-
hintaisista Bosch pyyhkijän-
sulista , -15% alennus 
normaali-hintaisista AmPro 
käsityö-kaluista,-15% alennus 
normaali-hintaisista Sonax 
autonhuoltotuotteista 
 

Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Myllyranta
Myllyrannantie 5, Mänttä
www.cafeherkkuhetki.fi/
myllyranta
-5% alennus 
leipomotuotteista ja 
lounaasta

Myynti: 
Wolffintie 36,  Vaasa

Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

www.skogsplantor.fi

Se on geeneissä.

Jalostetut taimet on varmin ja kustannustehokkain ratkaisu puus-
ton laadun parantamiseen  ja metsän arvokasvun nopeuttamiseen.

Pakkasvarastoituja, jalostettuja taimiamme on saatavana nyt koko 
Suomesta. Kysy lisää paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Tutkitusti enemmän kasvuvoimaa 
ja jopa tuplasti tuottoa

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen

*Esimerkki perustuu Skogsforskin 17,9%:n kasvuerolaskelmaan kuu-
sitaimikossa, johon on istutettu Svenska Skogsplantor AB:n Ålbrunnan 
siemenviljelmillä tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa  
arvossa mitattuna

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nykyarvoon 3%:n 
korko-olettamalla.

Metsikkötaimi 
100%

Jalostettu taimi 

223%

Nyt 
entistäkin 
parempaa 

tuottoa!
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Vesi on monesti ollut ratkaise-
va tekijä, kun talonpaikkaa on 
etsitty ja siitä päätetty. Mikäli 
lähdettä ei ole ollut, on kaivo 

rakennettu. Tuon työn 
tuloksia löytyy 

tänä päivänä-

Kaivosta on vaikea nousta. Kuva on otettu keväällä ja kai-
vo on vielä jäässä. Kesällä kaivoon putoavaa odottaisi kyl-
mä kylpy ja mahdollisesti pahakin loukkaantuminen.

kin vanhojen, tyhjiksi jäänei-
den talojen ja pihapiirien lie-
peiltä. 

Metsässä kulkevan ansa

Vanha lähde tai kaivo voi olla 
metsässä kulkevalle piristävä 
juomapaikka, mutta pahimmil-
laan hengenvaarallinen loukku. 
Yleensä kaivot on tehty pelto-
jen reunaan tai notkelmaan, 
mutta löytyy niitä melkein 
mistä tahansa. Vaaraa ei ole, 
jos kaivon löytää näkemällä. 
Pahempi juttu on, jos vanhaan 
kaivoon kävelee pahaa aavista-
matta. Tiheät, metrinkorkuiset 
kuuset voivat peittää alleen ta-
vanomaisen kaivon. Samoin la-
honnut puukansi voi olla pääl-
tä kokonaan sammalen peitos-
sa eikä erotu muusta maastos-
ta. Muutaman metrin syvyi-
seen kaivoon putoamisessa on 
hengenlähtö lähellä tai ainakin 
loukkaantumisen riski suuri. 

Hukkuminenkin on mahdollis-
ta. Vanhat kaivot ovat vaaraksi 
myös riistalle. Kuolleita hirviä 
ja peuroja löytyy vanhoista kai-
voista vuosittain.

Merkkaa, täytä tai tee 
aita

Mikäli tiedät, että tilallasi on 
vanha kaivo ilman kantta tai 
huonokuntoisella puukannel-
la, vähintäänkin merkkaa se 
näkyvästi. Huonot tai muuten 
käyttökelvottomat kaivot kan-
nattaa täyttää maalla. Betoni-
kansi on puukantta kestäväm-
pi. Muutamasta orresta raken-
nettu aitakin on parempi kuin 
ei mitään. Havaittavissa oleva 
kaivo säästyy myös hakkuissa 
ja maanmuokkauksissa. Yrite-
tään me kaikki metsissä kulke-
vat merkitä nämä vaaranpaikat!

Hannu Autio

Kaivo - elämän lähde vai loukku

PHPOY Turvapaketilla suojaat tietokoneiden lisäksi 
myös Android-älypuhelimesi ja -tablettisi viruksilta ja vakoilu- 
ohjelmilta. Lisäksi Turvapaketti suojaa muun muassa verkkopankin 
käytön ja verkko-ostamisen. Turvapaketin hankittuasi voit milloin 
tahansa vaihtaa suojan toiseen laitteeseen tai lisätä uusia laitteita 
pakettiin Turvapaketin verkkoportaalissa.

Onhan älylaitteesi suojattu? 

   alk. 2,90 €/kk

facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy

Tutustu heti www.savotanpuoti.fi

Kaikki tarvikkeet omatoimiseen  
metsänhoitoon.

Savotan puoti
METSÄNOMISTAJAN VERKKOKAUPPA

Metsänomistajat Metsänomistajat



TYÖNÄYTÖSPÄIVÄ
Torstaina 21.9.2017 kello 10–15 Juupajoella
Kohde sijaitsee Kallenautiosta 2,5 km Oriveden suuntaan Korkeakosken risteyksen 
läheisyydessä. Opastus kantatie 66:lta.

Näytöksessä pääset seuraamaan pienpuun 
haketusta, puunkorjuuta ja  metsurin työskentelyä 
ennakkoraivauksessa ja taimikonhoidossa.
 
Lisäksi paikan päällä metsurit opastavat 
sahatyöskentelyssä ja sahan hoidossa sekä antavat 
teroitusopastusta raivaussahalle ja moottorisahalle.

Paikalla Konekeskus 58 esittelemässä tuotteita 
ja valikoimaansa, luvassa hyviä tarjouksia! 
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
Husqvarna Groupin kanssa.

Mukana Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan tutut 
metsäasiantuntijat ja Pienpuu 
liikkeelle -hanke.
 
Tarjolla 
nokipannukahvia ja 
makkaraa!

TERVETULOA!
 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Atte Vartiamäki
Puh. 044 580 1042
sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi


